
    Fair Signs

Wil je andere jongeren uit Europa ontmoeten en 
samenwerken om samen ‘fair play’ te ervaren in een 
internationale groep?  

Doe dan mee aan Fair Signs 2014! 

Tussen 21-27 September 2014 ontmoeten jongeren uit 
Roemenië, Polen, Duitsland en Nederland elkaar op Schlos 
Trebnitz (Berlijn). Samen werken jullie aan het omgaan met 
verschillen tussen elkaar en zorgen jullie ervoor dat niemand 
buiten de groep valt (Fair play). 

Ben je tussen de 19-23 jaar en wil je graag een week 
mee naar Duitsland? Geef je dan nu op! 

Wij zijn op zoek naar 8 jongeren uit Nederland.

Om je op te geven stuur je een e-mail naar 
info@inclusiveworks.eu vóór 1 augustus 2014. 

Vermeldt in je e-mail je: 

- Naam
- Adres
- Geboortedatum
- Telefoon
- Motivatie om hieraan mee te doen.

Voor deelname aan de Fair Signs week wordt een kleine 
bijdrage gevraagd van circa €80.       

Meer details en het programma vind je op de volgende 
pagina’s.



Wat je tijdens de Fair Signs week doet!

Tijdens de Fair Signs week ontmoeten jongeren uit Duitsland, 
Roemenië, Nederland en Polen elkaar en werken aan Fairplay: 

De jongeren van deze vier Europese landen praten over 
onderwerpen zoals het leven met verschillen, begrip en 
tolerantie. De deelnemers vertellen hoe ze het hebben van 
bepaalde beperkingen, zoals taalachterstand of een handicap, 
ervaren of hoe ze omgaan met mensen in hun omgeving met 
een dergelijke beperking. Ze leren zo elkaar en elkaars 
leefwerelden beter begrijpen. Het elkaar leren kennen zal 
echter vooral gebeuren tijdens het leuke en actieve 
programma.

Dagelijks ondernemen jongeren activiteiten, zoals sport, spel, 
workshops, een excursie naar Berlijn, etc. In de avond vind 
er ook een internationaal filmfestival plaats, is er een 
barbecue en kampvuur en kan er worden gefeest.  

Het doel van de verschillende activiteiten is om te ontdekken 
wat eerlijkheid precies inhoudt. Dit wordt tijdens het sporten in 
de praktijk gebracht door goed samen te werken en elkaar te 
betrekken bij het spel. Tijdens de workshops wordt hier ook op 
ingegaan door te leren hoe je op een andere manier naar elkaar 
kan kijken en anders met elkaar om te gaan. Na verloop van tijd 
zullen de deelnemers een eerlijkheidshandvest presenteren in 
het kasteel (Scholos) van Trebnitz. Verder bezoeken jullie, 
tijdens de dagtrip naar Berlijn, diverse verenigingen die tot doel 
hebben een betere omgang met elkaar te bevorderen.   

Het project wordt georganiseerd door een internationaal team 
uit de vier landen. Zij zijn gespecialiseerd in de organisatie van 
internationale bijeenkomsten van jongeren en in de omgang 
met jongeren. Zij zijn dus ervaren met het concept van 
eerlijkheid. Vanuit Nederland zullen twee werknemers van 
Inclusive Works aanwezig zijn.

Wanneer de deelnemers naar huis gaan hebben ze een 
beter beeld van fair play en weten ze dat iedereen, hoe 
verschillend ook, gelijk is. 

http://www.inclusiveworks.eu/


Programma 21  -  27  September  2014 ,  Trebni tz ,  Dui ts land

21.09.2014 ZONDAG :  KENNISMAKING

Aankomst van de deelnemers tot 15.00

13.30 Optioneel: lunch

15.30-18.30 Elkaar leren kennen en uitleg programma

18.30 Diner

20.00 Ontmoeting met het ondersteunende team

22.09.2014 MAANDAG: RODE KAARTEN EN FAIR PLAY HANDVEST

08.00 – 09.00 Ontbijt

09.00 – 09.30 De dag gezamenlijk beginnen

9.30 – 13.00 Inleiding in het programma: Groep integratie en taalanimatie.  Maken van projectfolders en eigen fair play handvest 

13.00 Lunch

15.00-15.30 Taaloefening: gebarentaal

15.30 -18.00 Bijeenkomst over sport en eerlijk spel

18.00-19.00 Diner

20.00 Welkomstfeest

23.09.2014 DINSDAG: WIE BEN IK EN WAT KAN IK?

08.00 – 09.00 Ontbijt

09.00 – 09.30 De dag gezamenlijk beginnen: Energizer en korte evaluatie van maandag

09.30 – 13.00 Workshop: Allen gelijk en verschillend

13.00 Lunch

15.00-15.30 Taaloefening: woordenboeken

15.30 -17.30 Groepssporten met eerlijkheidsofficiers

17.30-18.00 Dagevaluatie

18.00-19.00 Diner

20.00 Internationaal filmfestival

24.09.2014 WOENSDAG: EXCURSIE

08.00 – 09.00 Ontbijt



09.00 – 09.30 De dag gezamenlijk beginnen

09.30 – 18.00 Dagexcursie naar Berlijn: Naar een dovenschool voor theater.

18.00-19.00 Diner

20.00 Vrije tijd 

25.09.2014 DONDERDAG: ÉÉN STAD VOOR IEDEREEEN

08.00 – 09.00 Ontbijt

09.00 – 09.30 De dag gezamenlijk beginnen

09.30 – 13.00 Workshop: Omgaan met oneerlijkheid en geweld

13.00 Lunch

15.00-15.30 Taaloefening: gebarentaal

15.30 -18.00 Workshop: Een stad voor iedereen

18.00-19.00 Diner

20.00 Kampvuur en barbecue

26.09.2014 FRIDAY – TOGETHER WE ARE STRONG! TEAMWORK

08.00 – 09.00 Breakfast

09.00 – 09.30 Gezamenlijk de dag beginnen: korte energizer en evaluatie van donderdag

09.30 – 11.30 Creativiteitsworkshop

11.30-13.00 Sport with observers

13.00 Lunch

15.00-15.30 Taaloefening: gebarentaal

15.30 -17.00 Workshop over teamwork

18.00-19.00 Wat heb ik geleerd?

18.00-19.00 Diner

20.00 Afscheidsfeest

27.09.2014 : ZATERDAG

08.00 – 09.00 Ontbijt

09.00 – 09.30 Gezamenlijk de dag beginnen

09.30 – 13.00 Laatste evaluatie

13.00 Optioneel: lunch

14.30 Vertrek


